
ŚRODA, PIĄTEK 20 – 22 MAJA 

Temat: Na planie filmowym.  

Zastanówmy się, co sprawia, że film lub przedstawienie teatralne przemawia do 

wyobraźni i uczuć widza.  Myślę, że wymienicie takie elementy jak: 

• gra aktorów (mimika, gest, barwa głosu) 

• kostiumy 

• scenografia 

• rekwizyty 

• muzyka 

Przeczytajcie fragment książki Ewy Chotomskiej pt. „Pamiętnik Felka Parerasa”, który 

znajduje się w podręczniku na stronach 318-321 - poproście rodziców o pomoc. 

Następnie sprawdzimy stopień zrozumienia przeczytanego tekstu.  

Zaznacz prawidłową odpowiedź i wklej ćwiczenie do zeszytu. 

Narratorem w utworze jest: 

• pies 

• ekipa filmowa 

• właściciel psa 

• Czerwony Kapturek 

 

Miejsce kręcenia filmu to: 

• dom Felusia 

• las i dom jednej z aktorek 

• las i dom babci 

• studio filmowe w Warszawie 

 

Pareras wystąpił w filmie, ponieważ: 

• był wilkiem 

• zastąpił psa, który zniknął ekipie filmowej 

• dobrze znał baśń o Czerwonym Kapturku 

• właścicielka psa od dawna starała się o rolę dla podopiecznego 

 

Jednej ze scen z udziałem Parerasa nie udało się nakręcić z powodu:   

• sporu między osobą grająca Czerwonego Kapturka z ekipą 

• niezadowolenia reżysera z gry aktorów   

• nieprzewidzianego zachowania psa 

• awarii sprzętu filmowego 

 



Ostatnim zadaniem będzie uzupełnienie tekstu odpowiednimi wyrazami z ramki, które 

związane są z tematyką filmową. 
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Uzupełniony tekst wklej do zeszytu. 

 

Filmowcy z Warszawy pojechali w ………………………………………… , aby nagrać 

sceny baśni o Czerwonym Kapturku. Podczas pracy na 

………………………………………………. w okolicy Łomianek pojawił się Feluś 

Pareras.  Pies całkowicie się podporządkował uwagom ……………….., tak że cała 

………………………………… była zadowolona z …………………………………. 

poprzedzających filmowanie. Po jednym z nieudanych …………………. pani 

odpowiedzialna za ……………………………………… musiała zastąpić prawdziwą 

kiełbasę z koszyka Czerwonego Kapturka ………………………………… ze styropianu.  

………………………… przybycia Czerwonego Kapturka do domu babci powtórzono,  

a Feluś trochę żałował, że odebrał swoje …………………………………………….  przed 

czasem. 

 

                                                                                                                                                       


